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 518الشريط: 

  حمتويات الشَّريط:
 ؟عنيَّ مُ ومىت جيوز تكفري املسلم الْ  ؟ةة منهم واخلاصَّ يعة العامَّ فري الشِّ هل جيوز تك - 1

)00:00:42.(   
م وحدة الوجود ،ةوفيَّ الكالم على الصُّ  - 2  ؟ون بذلكرُ كفُ وهل يَ  ،وعقيد

)00:04:15.(  
مالكالم على املعتزلة وعق - 3  ون بذلك؟رُ كفُ وهل يَ  ،وهو إنكار العلو هلل ؛يد

)00:08:13.(  
  ).00:12:01( ون بذلك؟رُ كفُ وهل يَ  ،ة إنكار علو هللارديِّ عقيدة األشاعرة واملاتُ  - 4
  ).00:13:12( .ضوابط تكفري املسلم - 5
 ."ال إله إال هللا" :ك بعدما قالجل املشرِ ذكر قصة أسامة ملا قتل الرَّ  - 6

)00:16:47(.  
  ).00:21:33( .بيان شروط تكفري املسلم - 7
  ).00:23:00( .ةرَ تْـ ا، والكالم على أهل الفَ تعريف الكفر لغة وشرعً  - 8
  ).00:25:00( .رورةِ ين بالضَّ ن الدِّ مِ  ر ما هو معلومٌ كَ معىن قول أهل العلم: أنَ  - 9

 .لمباحلاكم املس وأنه خاصٌ  ،ريكفِ يخ للشباب حول مسألة التَّ نصيحة الشَّ  - 10
)00:26:21.(  

 يبِّ ن على النَّ ؟ (حكم صالة املؤذِّ ذانهللا) يف اآل ويلُّ  اعليًّ  وأنَّ ( :ما حكم زيادة - 11
  ).00:29:02( .ذانم بعد اآلى هللا عليه وسلَّ صلَّ 

م بعض أزواج النَّ  - 12   ).00:35:26( ؟نام بالزِّ ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  يبِّ ما حكم من ا
الذي  رِّ مُ الْ  ؟ وما املخرج من هذا الواقعنة يف العراق وغريهلسُّ تكم ألهل اما نصيح - 13

  ).00:37:23( ؟يعيشه املسلمون اليوم
  ).00:43:43( .عامل بهبا والتَّ بيان خطر الرِّ  - 14
ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنِة َوَأَخْذُمتْ َأْذنَاَب اْلبَـَقِر، َوَرِضيُتْم بِالزَّرِْع، ((شرح حديث:  - 15

رَْكُتُم اجلَِْهاَد ِيفِ َسِبيِل ِهللا؛ َسلََّط اهللَُّ َعَلْيُكْم ُذالًّ َال يـَْنزُِعُه َعْنُكْم؛ َحىتَّ تـَْرِجُعوا ِإَىل َوتَـ 
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  ).00:45:10( .ينةوتعريف بيع العِ  )).ِديِنُكمْ 
 ؟ةحكم التعامل باألسهم البنكيَّ  ماو  ؟ما حكم العمل يف شركة كهرباء - 16

)00:51:41.(  
 مع العلم أن ثلث -سبحانه وتعاىل-  بِّ يعين نزول الرَّ -  و شرح حديث النزولنرج - 17

  ).00:56:53( .الليل يتغري من منطقة إىل منطقة
قية ؟ وهل جتوز الرُّ قرَ حتُ  القرآن مكتوبة يف ورقة مثَّ  نمِ  ة بتالوة آياتٍ قيَ ما حكم الرُّ  - 18

  ).00:58:34( ؟قرأ فيه القرآن مث يشربه املريضمباء أو زيت يُ 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : سَّالم على رسول هللا. أمَّا بعدبسم هللا الرَّمحن الرَّحيم. احلمد هلل والصَّالة وال
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ور؛ ِمن الدروس العلميِّة والفتاوى الشرعيِّة؛ لشيخنا هذا أحد أشرطة سلسلة اهلدى والنُّ ف
  .- ونفع به اجلميع - حفظه هللا-مة: حممد ناصر الدِّين األلباىنّ احملدِّث العالَّ 

  .قام بتسجيلها والتَّأليف بينها: حممد بن أمحد أبو ليلى األثريّ 
   .امن عشر بعد املائة اخلامسة على واحدالثَّ أخوة اإلميان! واآلن مع الشريط: 

    
  السائل:

إليكم حتيات اإلخوة من أهل السنة  -أوالً - شيخنا الفاضل: ننقل 
  واجلماعة يف العراق.

  شيخ:ال
  وعليك وعليهم السالم.

  السائل:
  جمموعة أسئلة أحببنا أن ننقلها إىل فضيلتكم مما تُعاجل واقع احلال. كلهنا

  السؤال األول
  هل يصح تكفري الشيعة عامتهم، أم فرق خاصة منهم؟ :هو

  الشيخ:
من تكفري طائفة أو مجاعة  - تبارك وتعاىل-ال جيوز يف شرع هللا  حنن نقول دائًما وأبًدا: 

  ال جيوز هذا.  ،املسلمني باجلملة
  ،كفري لعذٍر أو آلخرأن يُوجَّه إليه التَّ  طائفٍة قد يكون فيهم من مل يستحقّ  ذلك ألنَّ أيَّ 

ه قد يوجد فيهم من يستحقُّ التَّكفري؛ ولذلك فال جيوز بوجٍه من الوجوه أن يُقال: كما أنَّ 
ة أو غري هذه الفرق اليت  أو اخلوارج أو اإلباضيَّ  ،ة مثالً ار" أو الزيديَّ فَّ كلهم كُ   –مثالً –"الشيعة 

   يومنا هذا. هذا أّوًال.كانت قدميًا، وال يزال شيء من آثارها موجودة حىتَّ 
ا البدَّ من التفصيل. ،جيوز التكفري باجلملة ال :وخالصة ذلك   وإمنَّ

لسنة أو انتمائهم إىل ابغّضِ النَّظر عن - من عامة املسلمني  اوحنن نعلم بالتَّجربة بأنَّ كثريً 
مبا ُيسمَّى عند -جند فيهم من ال يزال على الفطرة ومل يتأثر  - إىل الشيعة أو إىل غريهم

يعة  -1 هل جيوز تكفري الشِّ
العامَّة منهم واخلاصَّة؟ ومىت 
؟  جيوز تكفري املسلم اْلُمعنيَّ

)00:00:42 .( 
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كما تأثر به كثٌري من املشتغلني بالعلم؛ ولذلك فهؤالء العامة   ،علم الكالم""بـ:  :- العلماء
م، بينما يكون بعض خاصَّتهم قد احن رفوا عن اخلطِّ املستقيم يبَقْوَن على سالمتهم وعلى فطر

 َّ َّ طلَ م تثقَّفوا بثقافة غري إسالمية، وإن كان يُ بسبب أ   ا من اإلسالم.ق عليها أ
 ؛أعود ألقول: من أي مجاعة كانت ؛ة منهمة، وتوجهنا إىل اخلاصَّ فإذا تركنا هؤالء العامَّ 

  م من أهل السنة واجلماعة.إ حىت من أهل السنة الذين يقولون
ة، اليت وفيَّ نعلم بأنَّ يف أهل السنة واجلماعة، كثري من الطُّرق الصُّ  -االسف مع-فنحن 

ا أضلُّ من عقيدة  - على األقل- يتبىنَّ بعضها  مذهًبا أو عقيدة يُعترب أ
  ."عقيدة وحدة الوجود"اليهود والنَّصارى؛ أال وهي: 

  .ال هؤالء الذين يؤمنون بالوحدة هذهثد يف الصوفية كثٌري من أمفيوج
ا يكون كافرًا مرتًدا عن الدين؛ ألنَّ  والشك أنَّ من كان يؤمن 

: أنه - وأمثاهلم- بيعة؛ كما يقول الكفار واملالحدة والشيوعيون عقيدة وحدة الوجود تعين الطَّ 
ا: ليس هناك شيٌء سوى  ؛راحةليس هناك إال املادة. الكفر اليوم يُعلن به ص فالشيوعيون يعلنو

  املادة. 
ا ثوبًا من اإلسالم والدين؛ كي يضلِّلوا  املؤمنون بوحدة الوجود، يـَُغمِغُمون القضيَّة ويلبسو

  عامة املسلمني.
رون كلمة التَّوحيد: (نحيفهم مثًال  ا إىل أن يقولو ال إله إال هللاما يُفسِّ : "ال هو ا) ينتهون 

ه؛ يقولون: "هو هو"، "ال من ىنً ثجلملة اليت تتضمَّن مستثًىن ومستإال هو"؛ مثَّ خيتصرون هذه ا
ا؛ فيقولون: "هو هو". صو   ال شيء سواه. هو إال هو" يُلخِّ

ون عن ذلك بكثري من العبادات الشركيَّة املكشوفة القناع؛ كقول بعضهم مثًال: "كل  ويعربِّ
ا املالحدة.ما تراه بعينك؛ فهو هللا"! إذن    هذه هي املادة اليت يؤمن 

  "ملا عبد اجملوس النَّار، ما عبدوا إال الواحد القهَّار"!  فيقول: ؛وبعٌض آخر ُيصرِّح
هؤالء ليسوا يف الشيعة وال يف اخلوارج، هؤالء من أهل السنة واجلماعة؛ فهل  والشاهد:

  جيوز تكفري الصوفية عامة؟
هو السلوك الذي  لظنهم أنه ؛صوف مجلةال، ألن كثريًا منهم إمنا يتبعون التَّ  اجلواب:

الكالم على  -2
م وحدة  الصُّوفيَّة، وعقيد

ل َيكُفُرون الوجود، وه
 ).00:04:15(بذلك؟ 
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العاملني؛ لكن أكثرهم ال يعلمون هذه العقيدة اليت هي من أبطل الباطل. أما  يوصلهم إىل ربِّ 
ا.   خاصتهم فهم يؤمنون 

ا ومذهبنا، وهم أهل السنة واجلماعة، وفيهم من ذكرنا نَ تِ نَّ فإذن، لنبدأ بأصحابنا وأهل سُ 
ع ذلك ولكن م ؛عند الصوفية -على الغالب- ممن يؤمن بوحدة الوجود، وهؤالء إمنا يوجدون 

يوجد هؤالء حىت عند غري الصوفية؛ حىت عند بعض الذين حياربون التَّصوف مجلة وتفصيًال؛  
  كاملعتزلة مثًال.

م يفخرون على الطوائف األخرى؛ منها:  املعتزلة الذين يسمون أنفسهم بأهل التوحيد، وأ
دية، وغريهم، هؤالء ليسوا من أهل ر ، ومنها األشاعرة، واملاتُ أهل احلديث

م يف ظن املعتزلة يؤمنون باجلرب؛ يعين أهل ا لتوحيد وأهل العدل؛ أل
واعتقادهم حق بال -السنة عند املعتزلة يؤمنون باجلرب حينما يعتقدون 

أن ما من شيء يقع يف هذا الكون من خري أو شر إال مبشيئة  -شك
ع يف هذا الكون بإرداة وإرادته. أما املعتزلة؛ فيقولون: ال، ليس كل شيء يق - تبارك وتعاىل- هللا 

خاصة وهم يدندنون حول - هللا ومشيئته؛ بل اإلنسان هو الفعال ملا يريد، فهو الذي خيلق 
  فهو خيلق الشر، وليس هلل يف ذلك إرادة. - الشر

  وهذا حبٌث طويل، وال نريد أن ننسى أصل السؤال.
نكرون نصوًصا قاطعة وحدة الوجود حينما يب القائلنيشرتكون مع املهم أن هؤالء املعتزلة ي

، نقول 1﴾َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى﴿ :صفة العلو - عزَّ وجلَّ - ت أن هلل يف الكتاب والسنة، تُثب
  معروفة عندكم. - إن شاء هللا- يف السجود: "سبحان ريب األعلى"، والنصوص اليت أشرنا إليها 

ا هذه النُّ  م إن صرَّحوا  الفظًا؛ وإمنا ينكرو اصوص ال ينكروهم ينكرو معًىن؛ أل
ا بطريق التأويل؛ فهم ال يأمنون بأن هللا  عزَّ - بإنكارها لفظًا خرجوا عن اإلسالم، فينكرو

م يأولون االستواء مبعىن  - عزَّ وجلَّ - كما قال هللا - على العرش استوى  - وجلَّ  ؛ أل
  االستيالء، وهذا باطل أيًضا، وله جماٌل آخر لتفصيل القول يف ذلك.

أال وهو: "أين  ا إيَّاه نبينا صلوات هللا وسالمه عليه؛نَ ثَـ فإذن لو سئلوا السؤال الذي ورَّ 
                                 

 ].1[األعلى:  1

الكالم على املعتزلة  -3
م؛ وهو إنكار العلو  وعقيد
هلل، وهل َيكُفُرون بذلك؟ 

)00:08:13.( 
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م: هللا يف كل مكان! هللا؟"؛   فجوا
التقى قوهلم هذا مع قول أهل الوحدة؛  ؛من خلق هللا قٌ لْ إذن هللا يف كل مكان؛ فاملكان خَ 

هللا  ؤكدون يف نفي الوجود اإلهلي؛ بأنَّ ، وخباصة حينما ي"ال شيء إال هذا الكون املخلوق"أي: 
هللا ال يوصف بأنه فوق، وال حتت، وال ميني، وال  - هكذا يقولون كما ستسمعون  -عزَّ وجلَّ - 

يسار، وال أمام، وال خلف، ال داخل العامل، وال خارجه. إذن مل يبقى إال املادة؛ إال هذا 
شاهد. فالتقت أيًضا املعتزلة مع اجلماعة

ُ
القائلني بوحدة الوجود يف أن ال شيء هناك  الكون امل

  إال الطبيعة. 
كثري ممن ينتمي   - يف هذه النقطة بالذات- الة ة الغُ هل يشرتك مع املعتزلة ومع الصوفيَّ 

  ية؟ر عة أو االشيَّ دِ ر نة واجلماعة ممن ينتمي إىل املاتُ إىل أهل الس
، ليس ينِّ نعم، وهذا نلمسه ونسمعه دائًما أبًدا يف كل جمتمع سُ  نقول:

كل شيعًيا وال معتزلًيا، يقولون: هللا موجود يف كل مكان، هللا موجود يف  
  !ن معنا ويعيشون معهم هكذا يقولونالوجود، أهل السنة الذي يعيشو 

مر هكذا، فهل نكفر هؤالء الذين ينكرون أنَّ من صفة هللا إذا كان األ
لكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه، إىل أنَّه على العرش استوى، وإليه يصعد ا -تبارك وتعاىل- 

  فوق املخلوقات كلها. -عزَّ وجلَّ - غري ما هنالك من نصوص كثرية أمجعت على أن هللا 
  ر هؤالء باجلملة بالكوم؟كفِّ نُ هل 

  ال.  نقول:
  رهم؟كفِّ نبدأ بأهل العلم منهم، هل نُ 
املبادرة ؛ ألنَّه مينعنا من ةبعد إقامة احلجَّ  إال بشرط واحد: ؛أيًضا ال

إىل تكفري أي مسلم مادام أنه يلتقي معنا يف األصل األول من أصول 
يشهد هذه  مسلمٍ  اإلسالم اخلمسة؛ وهي: شهادة أن ال إله إال هللا؛ فكلُّ 

  اإلسالم. بشهادةِ  هِ الشهادة؛ فابتداًء ال جيوز احلكم بتكفريه؛ ألنه رفع راية اإلسالم، بشهادتِ 
ُأِمْرُت أْن م: ((سلَّ وَ  هِ آلِ عليه و ى هللا صلَّ  يبِّ تعلمون قول النَّ مجيًعا  -عتقدأفيما - وأنتم 

وا مُ صَ ا: عَ وهَ الُ ا قَ ذَ إِ ؛ فَ أَُقاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهُدوا أْن َال إلَه إالَّ ُهللا ، وأنَّ ُحمَمَّدًا َرُسوُل هللاِ 

عقيدة األشاعرة  -4
واملاتُرديِّة إنكار علو هللا، 
وهل َيكُفُرون بذلك؟ 

)00:12:01.( 

ضوابط تكفري  -5
 ).00:13:12(املسلم. 
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  )).-اَىل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ -  هللاِ  دَ نْ عِ  مْ اهُ بُ سَ حِ وَ  ،اهَ قِّ ِحبَ  إالَّ  ؛مْ اهلَُ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ  دِ ينِّ مِ 
أنه قد يقوهلا  وال يفوتنا حنن ال يغيب عنا ،إذن، هذا املسلم الذي يشهد هذه الشهادة

عليه من احلق ومن العقيدة الصحيحة؛ ألن هذا من طبيعة املنافقني، الذين   وهو كافر مبا تدل
الرسول عليه عنه وهو العصر الذي قال كانوا موجودين حىت يف العصر األول األنور األطهر، 

  )).مهُ ونَـ لُ يَـ  ينَ ذِ  الَّ م، مثَُّ هُ ونَـ لُ يَـ  ينَ ذِ  الَّ ؛ مثَُّ ِين رْ قَـ  نَّاسِ الْ  رُ يْـ خَ السالم: ((
مردوا على النفاق هللا كان يعلمهم،  - من أهل املدينة- ة يف املدينة قد كان فيهم خاصَّ 

. فكيف عاملهم الرسول عليه 2﴾ُهْم َحنُْن نـَْعَلُمُهمْ َال تـَْعَلمُ ﴿ :يب صلى هللا عليه وسلموقال للنَّ 
  السالم؟

عن يد وهم  نفرض عليهم اجلزية يعطوها ويدفعو صارى؟ هل عاملهم معاملة اليهود والنَّ 
  أم مشى عليهم أحكام اإلسالم؟ ،صاغرون
م شهدوا بألسنتهم؛ أما مشَّ  مى عليهم أحكام اإلسالم؛ أل ؛ فكما قال يف احلديث قلو

  )).-اَىل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ تَـ - هللاِ  دَ نْ عِ  مْ اهُ بُ سَ حِ سابق: ((ال
؛ أنَّ اإلسالم يُبين أحكامه على ما يظهر للناس يؤكد لكم هذا املعىن الذي خالصته:

"، وهذا حنن حنكم بالظاهر وهللا يتوىلَّ السرائرولذلك كان من قواعد علماء الفقه واألصول: "
   .سنة الصحيحةة أحاديث ثابتة يف المأخوذ من بضع

أنَّ رجًال كان يُبارز  :- أيًضا- يح حِ رية ويف الصَّ دة يف كتب السِّ ة الوارِ صَّ تلك القِ  منها:
قال: "ال إله إال  ؛مشرًكا؛ فلما شعر املشرك بأنه صار حتت ضربة السيف، وأنه مقتول ال حمالة

وآله وسلم أرسل خلفه وقال له:  ملا بلغ خربه النيب صلى هللا عليه و هللا"؛ فاملسلم ما بااله! قتله! 
! ما قاهلا إال خوًفا من كيف أنت وال إله إال هللا؟! قال: يا رسول هللا

   !القتل
 الذي باشر فضًال عن ذاك الصحايب-ا نَّ وحقيقة األمر كل واحد مِ 

هذا املشرك ما قال هذه الكلمة إال فرارًا من القتل؛  هأنيشعر متاًما  -األمر

                                 
 ].101[التوبة:  2

ا ذكر قصة أسامة مل -6
قتل الرَّجل املشرِك بعدما 
قال: "ال إله إال هللا". 

)00:16:47.( 
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ذه الشهادة ولذلك ما اقتنع هذا ى هللا عليه وآله سول صلَّ ك فالرَّ لفقتله؛ ومع ذ ؛الصحايب 
  م قال له: هال شققت عن قلبه؟! هال شققت عن قلبه؟!وسلَّ 

إذن، كأنه يقول: ليس لك إال الظاهر، أما القلوب فال يعلم ما 
  .- سبحانه وتعاىل- عالم الغيوب  فيها إالَّ 

ر ما سبق بيانه، أنه من املمكن أن هذا املشرك ما وحقيقة األمر أننا يف الوقت الذي نتصو 
  الَّ خوفًا من القتل. إقاهلا إال تقيَّة، و 

ا بقوته وشجاعته وهو: أن يكون هذا املشرك معتدًّ  ميكن أيًضا أن نالحظ احتماًال آخر؛
ه وبطولته؛ فلما رأى نفسه مغلوبًا؛ بل ومقتوًال حتت ضربة سيف ذلك الصَّحايب؛ كأنَّه جتلَّى ل

ا هذا الصحايب؛ حىت متكَّ  ن من أن جيعل ذلك املشرك الذي كان أن هناك قوة قاهرة ُمدَّ 
كما قلنا يف - م يف نفسه أنَّه البطل الصنديد؛ فحينئٍذ خضع هلذه القوة، وليس ألنه خاف يتوهَّ 

  من القتل؛ فقال: "ال إله إال هللا". - االحتمال األول
م لركانة ى هللا عليه وآله وسلَّ سول صلَّ إلينا حادثة مصارعة الرَّ وهذا االحتمال الثَّاين يُقرِّبه 

م ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  يبِّ الذي كان يُعدُّ يف زمن اجلاهلية املصارع الذي ال غالب له؛ فجاء إىل النَّ 
إال  -وال شك -تبارك وتعاىل- بقوة من هللا - وطلب منه املصارعة؛ فما كان منه عليه السالم 

ذه ورماه على ظهره قوة خارقة، طلب منه املرة الثانية، والثالثة؛ فكان عاقبة أمره أن جمرد أن أخ
ا من قوة البشر.قال: أشهد أنك رسول هللا؛ فآمن، ملاذا؟ ألنَّ    ه رأى قوة ال يعتقد أ

يرفع هذه  - إذن-على ما يظهر للناس، فكل مسلم م يبين أحكامه يإذن، الشارع احلك
هللا ال جيوز لنا أن نبارد إىل تكفريه؛ إال يف حالة واحدة؛  إال شهد أن ال إلهالراية اإلسالمية؛ في

ضها وما يعطِّلها ويُنِكرها؛ حينئٍذ ندينه ونلزمه مبا يبدو حينما يعلن مع تلك الشهادة ما يعارِ 
املسارعة إىل  - أيًضا- منه؛ حينذاك باستطاعتنا أن ُنكفِّره، ومع ذلك: رويدك! فال جيوز 

  إال بعد إقامة احلجة عليه، إال بعد إقامة احلجة عليه.؛ هتكفري 
  إذن عندنا هنا شرطان؛ ليجوز للعامل املسلم أن ُيكفِّر مسلًما:

  أن يسمع من هذا املسلم ما ُيكفَّر به. الشرط األول:
ما أنزل الكتب وأرسل  - تبارك وتعاىل-أن تُقام احلجة عليه؛ ألن هللا  الشرط الثاين:

بيان شروط تكفري  -7
 ).00:21:33(املسلم. 
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قائمة على الناس، وال يكون  -تبارك وتعاىل- كون حجة هللا الرُّسل إال لت
  يوم القيامة. إلنسان ما ارتدَّ أو كفر باهلل ورسوله عذرٌ 

م همن هنا اتفق علماء املسلمني على أنه إذا وجد هناك قوٌم مل تبلغ
فَّار ا الكُّفَّار؛ ألنَّ الكُّ  دَ عِ دعوة اإلسالم؛ فهؤالء ال ُحيَكُم هلم بالنَّاِر اليت وُ 

يف كثري من هؤالء:  - عزَّ وجلَّ - هم الذين بلغتهم الدعوة؛ مث جحدوها وأنكروها؛ كما قال هللا 
َها أَنـُْفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا﴿ َقَنتـْ َا َواْستَـيـْ   .3﴾َوَجَحُدوا ِ

ُيسمُّون  ]اعرَّ زُّ فال[، وهو التغطية؛ لذلك رِ فْ الكَ  :من -كما تعلمون-وأصل الكفر 
ع يسرت احلب باحلرث وبالرتاب،  اِر ؛ أي: الزُّرَّاع، فلما كان الزَّ 4ر؛ يُعجب الكفار نباتهبالُكفَّا

ذه املثابة فهو الذي يكُفر ويكون خملَّ    ًدا يف النَّار.كذلك الكافر يسرت احلق بباطله؛ فمن كان 
ذا يعترب عند على كفره وعلى ضالله؛ فه ظلَّ مثَّ ة، جَّ أما من مل تأته الدعوة ومل تظهر له احلُ 

ال ولذلك فأهل الفرتة ال ُحيكم هلم رتة؛ علماء املسلمني من أهل الفَ 
ونكتفي  .-تبارك وتعاىل-إسالم، وال بكفر، هلم معاملة خاصة عند هللا ب

   .ذه اإلشارة إىل هؤالء
إنسان ظهر منه  -إذن- فلله احلجة البالغة على الناس، فال جيوز املبادة إىل تكفري  :واملهم

من إقامة احلجة عليه؛ فإن جحدها  بدَّ فال "؛ع بأنه كفر بـ: "ال إله إال هللانحيملنا على أن نقت ما
  ُأِحلَق بالكفار؛ وإن خضع هلا؛ فهو ال يزال يف اإلسالميني.

على هذا حنن نسوق هذه القاعدة بالنسبة لعامة املسلمني، سواء كانوا ينتمون إىل السنة 
ئفة أخرى، البد قبل كل شيء من أن يُعِلن إنكاره ملا هو ثابٌت يف أو إىل الشيعة أو إىل أي طا

  الشَّرع على طريق اليقني، وهنا يُعربِّ العلماء بكلمة: "أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة". 
رًا مرتًدا عن الدِّين؛ ألنَّ ر حرمة اخلمر؛ فهذا يُعترب كافِ الذي يُنكِ  أنا أضرب لكم مثًال:

 وأرورة، وليس كذلك من ينكر حرمة احلشيش املخدر، أو األفيون، ين بالضَّ الدِّ هذا معلوم من 
م ال ينكرون ما هو معلوم من  هذا الدخان الذي ابُتِلَي به عامة النَّاس، هؤالء ال ُيكفَّرون؛ أل

                                 
 ].14[النمل:  3
 ].20[احلديد:  ﴾َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُهُ ﴿ 4

تعريف الكفر لغة  -8
وشرًعا، والكالم على أهل 

رَة.   ).00:23:00(الَفتـْ

معىن قول أهل  -9
العلم: أَنَكر ما هو معلوٌم 
ِمن الدِّين بالضَّرورِة. 

)00:25:00.( 
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م بأنَّ الدِّ  م من أهل العلم يفتو م جيدون كثريًا ممن يظنون أ هذا ين بالضرورة أوًال؛ مثَّ إ
  مكروه! معليش! تركه أوىل! من هذا الكالم.

من الدين بالضرورة؛ مثَّ أقيمت عليه احلجة الشرعيَّة  اولذلك فمن أنكر ما كان معلومً 
ى هللا عليه وسلم؛ فكفر وجحد؛ فهذا هو الكافر، من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا صلَّ 

اية اجلواب عن  ة أو إىل غريهم.ما يهمُّنا كان سنًيا منتسًبا إىل السنة أو إىل الشيع هذا 
   .السؤال

  ولكن عندي شيء أريد أن أُلِفت نظر الشباب املسلم اليوم:
ري هذا يعود إىل رأي احلاكم كفِ ؛ ذلك ألن قضية التَّ - اليوم- هذا الكالم ال يفيد املسلمني 

يَّة؛ فإذا قال فرٌد من إقامة احلدود الشرع :ةاملسلم؛ ألنَّ هذا احلاكم املسلم هو الذي له صالحيَّ 
  ماذا يرتتب على ذلك؟ أفراد العلماء أو من طالب العلم مثلي: فالن كافر!

إىل آخره؛ لكن ملا بيكون هناك يوجد  ،أعامله ،ي فقط أنه أنا ما أزوجه ما كذايرتتب عل
  حاكم مسلم يدعوه أن يؤمن باإلسالم؛ وإال قطع رأسه.

لمني إثارة هذه القضايا؛ ولذلك فليس من املفيد اليوم بني املس
ا أحكاٌم تتعلَّق باُحلكَّام الذين حيكمون مبا أنزل هللا وأين هؤالء يف  أل
هذا الزمان؟! زمن الغربة بني أفراد املسلمني أنفسهم، فضًال عن 

   "!دود اخلل منه وفيه"حكَّامهم، وصدق من قال: 
ج أو إىل آخره؟ ر و تكفري اخلواولذلك فما يفيد كثريًا أن نتكلم: هل جيوز تكفري الشيعة أ

  ما الذي يرتتب من هذا؟!
اءل: هل ا حنن الذين نفكر ونتسنَّ اس شريعة هللا، وهذا يتطلب مِ غ النَّ وإمنا جيب أن نبلِّ 

جيب علينا أن نتفقه يف دين هللا وعلى كتاب هللا وسنة رسول هللا  ؟جيوز تكفري هؤالء وهؤالء
نرجو أن نكون قد وضعنا نواًة لتحقيق اجملتمع اإلسالمي صلى هللا عليه وسلم؛ مثَّ بعد ذلك 

  املنشود أوًال. والذي بدونه ال ميكن إقامة احلكم اإلسالمي على وجه األرض.
  ذا أنصح بعد أن قدمت السؤال عن هذا اجلواب. وهنا من رفع يده.

    

نصيحة الشَّيخ للشباب  -10
حول مسألة التَّكِفري، وأنه 
خاٌص باحلاكم املسلم. 

)00:26:21.( 
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  السائل:
ُ  ُبِىنَ اِإلْسَالُم َعَلى((حلديث: اشيخنا! بالنسبة ذكرت  َمخٍْس َشَهاَدِة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَّ

؛ لكن هؤالء الشيعة عندنا يف ))اسَ النَّ  لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ أُ وكذلك: (( ))َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اهللَِّ 
ويف كل وقت: ((أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أنَّ  ،الةالعراق؛ حىت املآذن باألوقات وبالصَّ 

ا ر  ا يا حممدًّ سول هللا، وأشهُد أنَّ علًيا ويلُّ ِهللا)). فهذه الزيادة ما 
  شيخ!؟

  الشيخ:
  السؤال؟! كذاحمك هللا! هذا السؤال له عالقة بسا

أنا اسألك اآلن أنت، أنت لست شيعيًّا، أنت مثلي من أهل 
  السُّنة، ومن أهل احلديث إن شاء هللا.

  السائل:
  نعم.

  الشيخ:
  أنَّ عليًّا ويلُّ ِهللا؟!أسألك اآلن: أال تشهد 

  السائل:
  لكن ما ذُِكرَ 

  الشيخ:
  يا شيخ! هللا يهديك! "لكن" هذا استدراك، تستدرك على ماذا، وأنت مل جتُِب؟!

  أنا أسألُك سؤاًال: أال تشهد بأنَّ عليًّا ويلُّ ِهللا؟!
  السائل:

  نعم، أشهد.
  الشيخ:

  هذا هو اجلواب.
  قول: لكن؟ قلها إن شئت.تأنت 

ما حكم زيادة: (وأنَّ  -11
عليًّا ويلُّ هللا) يف اآلذان؟ (حكم 
صالة املؤذِّن على النَّيبِّ صلَّى 
هللا عليه وسلَّم بعد اآلذان. 

)00:29:02.( 
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  اذا؟لكن م
  السائل:

  تذكر .. [..] األحاديث - يعين-يعين يف كل وقت 
  الشيخ: 

  أنا عارف أنت ماذا تريد؛ لكن ما أحسنت أن تبني ماذا تريد!
  السائل:

  نعم.
  الشيخ:

ذا السؤال.- يا أخي!- ولذلك قلت لك    : هذا السؤال ليس له عالقة 
ُسينِّ مش شيعي، وممتلئ هذا السؤال له عالقة بالبدعة، واليوم أنت تعيش يف جمتمع 

يعة إال هذا العيب؟! عندك يف أهل السنة أكثر من هذا العيب:  بالبدع، فما وجدت يف الشِّ
م يضيفون مقدمة لآلذان، وخامتة لآلذان، ايش [ماذا] رأيك يف الصالة على النَّيبِّ صلى هللا  إ

  ل تصلِّي على النيبِّ وال أنت رجل وهَّايبٌّ؟ هعليه وسلم، 
  -يخ واحلضور يضحكونالش- 

  ها؟ بتصلي على النيب وال ال؟
  السائل:

  ال، بصلِّي على النَّيب.
  الشيخ:

  احلمد هلل.
  طيب، شو [ماذا] رأيك بالصَّالة على النَّيبِّ من املؤذن جيوز؟

  السائل:
  نعم، جيوز.

  الشيخ:
  كيف؟!!
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  ميكن ما فهمت السؤال!
  احلضور:

  ما فهم السؤال.
  الشيخ:

  سؤال.همت الفأكيد ما 
  أقول لك:

  بعد اآلذان على النيب عليه الصالة والسَّالم. جيوز؟ ما رأيك يف صالة املؤذن
  السائل:

  جيوز.ال  ذه الكيفية:
  الشيخ:

  ساحمك هللا! ساحمك هللا!
  .ذه الكيفية"شارة وتقول: "حىت تضع أنت اسم اإلأنا ما وضعت لك كيفية؛ 

  !هللا يهديك ؟ايش هذا يا شيخ!
ن بعد اآلذان على النيب عليه الصالة تقول يف صالة املؤذِّ  اذاَك سؤاًال مطلًقا: مأنا أسأل

  ؟والسالم
ذه الكيفية" ال تشعر    أنك ورَّطت نفسكب - مع األسف- أنت ملا تقول: "

  السائل:
  نعم.

  الشيخ:
  ا؟مَ تدري لِ 
  ا؟ قُلي!مَ تدري لِ 

  السائل:
  نعم.

  الشيخ:
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  قل: أدري، أو ال أدري!
  سبحان هللا!

ذه الكيفية ال جيوز، بأي كيفية جيوز؟!- يا أخي!- أنا أقول لك   :  
بعضهم: مفاهيم الكتاب والسنة ال  - مع األسف- ألنه بيقولوا يف كتب العلماء بيقولوا 
ا. ا، أما مفاهيم العلماء فُيحتجُّ    ُحيتجُّ 

  فما هي؟يف هناك كيفية أخرى جتوز.  :مفهومه ؛ذه الكيفية؛ هذا منطوق فأنت بتقول:
  السائل:

  يعين: يقول: "صلَّى هللا عليه وسلَّم".
  الشيخ:

  هذه جتوز؟
  السائل:

  على احلديث، على احلديث، على احلديث
  الشيخ:

. أنت بس أجبين: ما هي الكيفية اليت -بارك هللا فيك- : ال تشرح -يا أخي!- أقول لك 
وسلَّم بعد اآلذان؟ هل هناك كيفية جتوز صلَّى هللا عليه  يبِّ على النَّ ا جتوز للمؤذن أن ُيصلَِّي 

  وكيفية ال جتوز؟
كلمة أخطأت فيها، ال حناسبك عليها إال لبيان اخلطأ فقط. أما أنا   ساحمك هللا! ها؟

ًدا رسول هللا، وأنَّ عليًّا ويلُّ  أنَّ  أردت أن أقول لك: ال فرق بني شيعيِّ يقول بعد: (وأشهدُ  حممَّ
  ِهللا) فهو مبتدع.
  اب اآلن؟مسعت اجلو 

ذا  وقويل: "مبتدع" هو الذي سوَّغ يل أن أقول: "ساحمك هللا، هذا ليس له عالقة 
  السؤال".

  ألن السؤال كايف: ُيكفَّر أو ال ُيكفَّر؟
! يف هذا الزمان -اليوم-كثر البدع أهل السنة يُبدَّعون، فما أ أما أنه يُبدع؟ يُبدَّع؛ حىت
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بأنَّ هلم  - رمحه هللا- حممد عبده  ويقرُّها أولئك الذين وصفهم يف زمانه
  ة كاخلُرْج.بَّ عمائم هؤالء املشايخ، أو لبعض املشايخ: عمامة كالُربج، وجُ 

سنة البدع، فماذا نقول؟ هؤالء أهل  كثري من هؤالء يقرون هذه
  معليش! [ال بأس] يبتدعون، وأولئك الشيعة عليهم أال يبتدعوا؟

حقٌّ سواء صدر من شيعي، ال! احلقُّ حٌق، والباطُل باطٌل، احلق 
؛ ألنَّ األمر ليس بالدَّعاوي؛ كما قال الشاعر:   والباطل باطٌل سواء صدر من ُسينِّ

  "والدَّعاوي إذا مل تقيموا عليها بيَّنات أبناؤها أدعياءُ "
ا؛   إذن، قول الشيعة يف اآلذان: (وأشهدُ  أنَّ عليًّا ويلُّ هللا) كلمة حقٍّ وضعت يف غري مكا

م بعد اآلذان كلمة حق ى هللا عليه وعلى آله وسلَّ صلَّ  يبِّ الذين يصلون على النَّ  كذلك صالة
  وضعت يف غري حملها. 

وليس كذلك من يقول بعضهم: " يـا أول! خلق هللا"  هذا كالم باطل! هذا ال جيوز أن 
  يف أي مكان؛ ألن الكالم باطل من أصله.ال يقوله ال بعد اآلذان، وال قبل اآلذان، و 

  ، غريه شو [ماذا] عندك؟طيب
  السائل:

  جزاك هللا خريًا.
  الشيخ:
  وإيـَّاك.

    
  السائل:

م إحدى نساء النَّيبِّ صلَّ  َّ   م بالزِّنا؟ى هللا عليه وسلَّ ما حكم من ا
  الشيخ:

  ك عراقي!أنت صحيح إنَّ 
  -احلضور يضحكون!- 

  !ا بدنا بقى [نريد] إثباتات جديدةلكن حنن فهمنا إنك عراقي، م

م  -12 ما حكم من ا
نَّيبِّ صلَّى هللا بعض أزواج ال

عليه وسلَّم بالزِّنا؟ 
)00:35:26.( 
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  - الشيخ يضحك هو واحلضور!- 
ؤال السَّابق الذي يتهم زوجة من أزواج الرسول عليه السالم يا أخي! هذا ُيضاف إىل السُّ 

ال شك أنَّ هذا كافٌر، فنرجع  - قرآن قد شهد هلا بالعفة واحلصانةوخباصة من كان ال-  نابالزِّ 
ضع للحجة، وإما أن ونقول: جيب إقامة احلجة عليه، وبعد إقامة احلجة عليه إما أن خي

  جيحدها؛ فإن خضع فاحلمد هلل، وإن جحدها فهو كافٌر.
  حصلت بعدين أنت من هذا التكفري؟ [ماذا] لكن شو

أنت اآلن حمكوم بالكفر كله! وما وقعت املصيبة اليت وقعت هناك، وزعزعت العامل 
  بالكفر. - ايش؟ [ماذا]-اإلسالمي كله إال بسبب احلكم 

نوا أنف - بقى- كفريات؛ أقول: دعوها، حاولوا إنه أنتم فهذه اجلزئيات من ال سكم حتصِّ
: إن هذا كفر، وهذا كفر. طيب. واحلكم مببادئ حزب البعث نابالعقيدة الصَّحيحة. إذا قل

  سواء يف العراق وال سوريا أليس ُكفرًا؟ وال األرض مسكونة؟
  -احلضور والشيخ يضحكون!- 

  عرفتم ايش؟ [ماذا؟] القاعدة. بارك هللا. نعم. ، ألنكمةأقول: اسئلوا غري هذه األسئل
    

  السائل:
  فضيلة الشيخ! ما نصيحتكم ألهل السُّنَِّة يف الِعراق؟

  الشيخ:
نيا:  نصيحيت ألهل السُّنَّة يف العراق كنصيحيت لكل مسلم يف كلِّ  أن يتعلَّموا بالد الدُّ

وا؛ حىت ال تكون ملا عوا مبيح املستقى من الكتاب والسنة، وأن يعملحِ العلم الصَّ 
  ة عليهم. جَّ دراستهم، وال يكون علمهم حُ 

هو أساس   هذه هي النَّصيحة: العلم النَّافع، والعمل الصاحل.
أنه من  - مع األسف-كل سعادة يف الدنيا واآلخرة؛ لكن أنا أعتقد 

الصعب يف مكان اليوم أن يتمكن املسلم من دراسة العلم الصحيح 
اجلماعات اإلسالمية،  ذاهب املبثوثة واملنتشرة يف كلِّ لكثرة الطرق وامل

ما نصيحتكم ألهل  -13
السُّنة يف العراق وغريه؟ وما 
املخرج من هذا الواقع اْلُمرِّ الذي 
يعيشه املسلمون اليوم؟ 

)00:37:23.( 
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  اجملتمعات اإلسالمية. يف كلِّ 
ن الكفر أحزاب جديدة منها ما يُعلِ  - على إبَّالة - كما يُقال- ا غثً ضِ - أضف إىل ذلك 

ومنها من  ،ف من اإلسالم إال االسم، ومنهاعرِ صراحة، منها ما ينتمي إىل اإلسالم امسًا، وال يَ 
ر يف تطبيق هذا اإلسالم الصحيح الذي يدين هللا به. ىلإ قُربيَ    اإلسالم الصحيح؛ ولكنه يُقصِّ

مثلني اثنني: هل من مسلم ال يعلم آيتني يف القرآن تتعلقان  -اآلن- أنا أضرب لكم 
  بنسائنا، بزوجاتنا، بأخواتنا، ببناتنا.

  اآلية اآلوىل:
. 5﴾َلْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيِبِهنَّ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني عَ يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ِألَْزَواِجَك َوبَـ ﴿

  .هذه اآلية األوىل
  هل أحد من املسلمني جيهل هذه اآلية؟

ا يف كتب اخلرافات: " زائر الواق جبما أظن، إال إن كان يعيش يف اجلزائر اليت كانوا يسمُّو
ا هذه اجلزائر؟ تعرفوها.   الواق" تعرفو

  .6﴾ُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِِنَّ َوْلَيْضرِْبَن ِخبُ ﴿اآلية الثانية: 
هل ترون  - إن شاء هللا أهل السنة، أهل القرآن وأهل احلديث-نتم أو -اآلن أسألكم 

أعين:  -وأعين امللتزمات مش املتربجات! تلك هلن حديث آخر- نساء املسلمات يطبقن 
  يتني؟ قولوا لشوف! [ألرى]هل يطبقنَّ هاتني اآل -النساء امللتزمات

  أحد احلاضرين:
  مش كلهم!

  حاضٌر آخر:
  إال من رحم ريب.

  الشيخ:
عشان [ألجل] ما ُميسك  - احلضور يضحكون-مش كلهم! كلمة صحيحة، بس سياسية 

                                 
 ].59[األحزاب:  5
 ].31[النور:  6
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  منها. آه!
  كلهم؟ جلهم؟ قوهلا ألشوف. اللي قال: مو كلهم، جلهم؟ وال ما بيعرف؟

  السائل:
  جلهم، معظمهم [ما بيطبق].

  الشيخ ضاحًكا:
نساء إذن لنقل: أقلُّهم. ملاذا األقل يطبق اآليتني واألكثر ال يُطبِّق؟ ألسنا حنن نتكلم عن ال

  هو هذا موضوعنا اآلن.املتمسكات امللتزمات؟ نعم، 
  ملاذا أكثر هذه النسوة ال تطبق اآليتني؟

  يقابل اآليتني. - أيًضا-لسبيني اثنني  جوايب:
م  - بعد- ز مل يرتكَّ  - إن مل أقل العلماء- الب العلم أن أكثر ط السبب األول: يف أذها

أنه جيب على املرأة إذا خرجت من بيتها أن ختتمر باخلمار وأن تضرب اجللباب على اخلمار. 
يف أذهان كثري من  -بعد-هذا املعىن من اجلمع بني تنفيذ أمرين يف اآليتني الكرميتني مل يستقر 

  يف أنفسهم. بل ومن العلماء ؛طالب العلم
امللتزمات، فماذا نقول عن  ءن يف آيتني وتتعلقان بالنساإذن، إذا كان هذا هو الشأ
  تربجات! املتربجات؟! ليس لنا حديث مع امل

الرِّبا جممٌع على حترميه بني علماء املسلمني، بداللة الكتاب والسنة  نأيت إىل حكم آخر:
  الصحيحة وإمجاع األمة، ما رأيكم؟

قبل ما حندد - أو لنقل: - أكثر التجار  -و أن يكون اجلواب بشيء من الدقةأرج-أيًضا 
  ى الرِّبا؟جتار املسلمني اليوم هل فيهم من ال يتعاطَّ  -أكثر وأقل

  السائل:
  يوجد!ال، ما 

  ميكن يقول قائل: أنه أكثرهم يتعاطى. الشيخ:
  السائل:

  ال، يا شيخ! ال أحد

بيان خطر  -14
الّرِبا والتَّعامل به. 

)00:43:43.( 
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  ها؟ الشيخ:
  السائل:

  ال أحد ينجو.
  خ:الشي

  ال أحد ينجو، هذه هي احلقيقة. 
  إذن، ملاذا؟ يف سبب ثاين إذن.

: بالعلم والعمل. هؤالء التجار يعلمون - جوابًا عن سؤال األخ: مباذا تنصح؟-حنن قلنا 
ى هللا عليه قَّ فيهم قول نبيهم صلَّ حُ  يعملون مبا يعلمون، ملاذا؟ ألنه لكنهم الو أن الرِّبا حمرم؛ 
ل أخريًا مع األسف باحلرف الواحد: ثَّ وهذا متَ )) َداَعى َعَلْيُكم األَُممُ َستَ ((وآله وسلَّم: 

يـَْوَمِئٍذ يَا  نُ حنَْ  ةٍ لَّ قِ  نْ مِ  وَ وا: أَ الُ ؛ قَ ))َكَما َتَداَعى اَألَكَلُة ِإَىل َقْصَعِتَها  ،مُ مَ م األُ كُ يْ لَ ى عَ اعَ دَ تَ سَ ((
ُتْم يـَْوَمِئذٍ  َال؛(( :َقالَ   ؟!َرُسوَل هللاِ  ُ  ،َوَلِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكغُثَاِء السَّْيلِ  ؛َكِثريٌ   َبْل َأنـْ َولَيَـْنزَِعنَّ اهللَّ

 ؟!يَا َرُسوَل هللاِ  َوَما اْلَوَهنُ  وا:َقالُ  ؛))ِىف قـُُلوِبُكُم اْلَوَهنَ  َولَيَـْقِذَفنَّ  ،َأْعَدِئُكمْ ِمْن ُصُدوِر الرَّْهَبَة 
َيا وََكَراِهَيُة اْلَمْوتِ (( :َقالَ  نـْ   ).)ُحبُّ الدُّ

ار يتعاملون بالرِّبا؟ جَّ ملاذا أكثر التُّ  - ارجَّ خلينا نقول: مش كلهم التُّ - ار جَّ ملاذا أكثر التُّ 
م خملَّ  م حبُّ الدنيا، وكراهية املوت؛ كأ   دون يف الدنيا.حتكَّم يف قلو

ح املوضوع بصورة أكثر؛ فيقول: (( َوَأَخْذُمتْ  ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنةِ جاء احلديث اآلخر يوضِّ
َسلََّط اهللَُّ َعَلْيُكْم ُذالًّ َال يـَْنزُِعُه  ِيفِ َسِبيِل ِهللا؛ َوتـَرَْكُتُم اجلَِْهادَ  ،َوَرِضيُتْم بِالزَّرْعِ  ،َأْذنَاَب اْلبَـَقرِ 

  )).َحىتَّ تـَْرِجُعوا ِإَىل ِديِنُكمْ  ؛َعْنُكمْ 
نه وصف الداء مقرونًا ر؛ ألا يف العصر احلاضا جدًّ هذا احلديث من األحاديث املهمة جدًّ 

ذه العلل األ لكم ؛ ولع- ينةبيع الع- عن تعامل الربا بالعينة  كانربعة:  بالدواء؛ وصف الدواء 
ينة، أو على األقل حنتاط ما هو بيع الع - مجيًعا-تعلمون 

يف الكالم حىت ما نظلم الناس؛ البد يكون  -أيًضا- 
كون ي -إن شاء هللا-  [بينكم] بيناتكم واحد اثنني

سول يقول ينة، والرَّ ال يعلم ما هو بيع الع -دد القليللعا

ُتْم بِاْلِعيَنِة ِإَذا تـََبايـَعْ ((شرح حديث:  -15
َوَأَخْذُمتْ َأْذنَاَب اْلبَـَقِر، َوَرِضيُتْم بِالزَّرِْع، َوتـَرَْكُتُم 
اجلَِْهاَد ِيفِ َسِبيِل ِهللا؛ َسلََّط اهللَُّ َعَلْيُكْم ُذالًّ َال 

 )).يـَْنزُِعُه َعْنُكْم؛ َحىتَّ تـَْرِجُعوا ِإَىل ِديِنُكمْ 
 ).00:45:10(وتعريف بيع الِعينة. 
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  .))ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنةِ : ((-خياطب العرب أمثالكم- 
يريد أن  لنفرتض ؛يتظاهر بأنه يريد أن يشرتي حاجة اجر،ىل التَّ إأن يأيت الرجل  ينة:الع

قة يريد قرًضا؛ لكن هو يعلم أنه يعيش يشرتي سيارة، واحلقيقة ال يريد أن يشرتي سيارة، احلقي
سول عليه بدليل أن اجملتمع اإلسالمي وصفه الرَّ  ؛يف جمتمع إسالمي امسًا وليس إسالمًيا فعالً 

ِهْم وتـََراُمحهمْ الم يف احلديث املشهور يف الصحيح: ((السَّ   دِ سَ اجلَْ  لِ ثَ مَ كَ ؛  َمَثُل املُْؤِمنَني يف تـََوادِّ
  )).السََّهروَ  ى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اَجلَسِد بِاحلُمَّىِإَذا اْشَتكَ  دِ احِ وَ الْ 

يف مصيبة،  ،ةيف ملمَّ  هإذن، املفروض يف اجملتمع اإلسالمي أنه إذا وقع فرد من أفراد
واقتضت هذه املصيبة أن يستقرض ماًال أن جيد من يقرضه قرًضا لوجه هللا حسًنا. ال جيد اليوم 

ض احلسن! ملاذا؟ لتفكك اجملتمع بعضه عن بعض؛ ولذلك فهو حيتال: من يقرض هذا القر 
بكام؟ التاجر  - نقول هي السيارة- اجة حلاجر؛ يقول: أنا أريد أن أشرتي هذه ايذهب إىل التَّ 

يطًا: بزائد ة؛ يقول: هذه نقًدا بعشرة آالف، وتقسعييبدأ مبخالفة الشريعة: بعرض بيعتني يف ب
ال، أنا ما عندي فلوس! بيقول له: إذن، إحدى عشر ألًفا، وهو  . يقول له:مخسمائة أو ألف

 :رتيت بأحد عشر ألًفا، وبعد قليلما عنده وال ألف، هو أتى ليأخذ ماًال، بيقول له: أنا اش
والكمبياليات وما شابه ذلك، بريجع الشاري بايًعا، والبائع شاريًا! فيقول  تإجراء العمليا

تاجر أنه أنا أريد أن أبيعك هذه السيارة، اشرتيها مين! يعرف ال - يا أخ!-الشاري: أنا احلقيقة 
تسعة  :اجرتَّ نفرتض أنه رأس مال السيارة على اللبأخبس األمثان،  حباجة إىل فلوس؛ فيبيعه

آالف؛ نقًدا بريبح ألف، تقسيطًا ألف ونص مثًال، فهو بريجع بيشرتيها منه بثمانية آالف، 
  بريبح بقى ربيحني اآلن!

وينصرف يف سبيله، هذه بيع العيينة، وهذا موجود يف بعض البالد  فاخد مثانية آالهو بي
   .أن ينبع اإلسالم الصحيح من هناك العربية، اليت كانت اآلمال معقودة فيها

ذه الطريقة، مث تباع ومل تتحرك هذه  بيع العيينة، أكياس من األرز، ومن السكر تشرتى 
ا!   األكياس من خماز

))؛ َوَأَخْذُمتْ َأْذنَاَب اْلبَـَقرِ : أكلتم الربا، ((أي))؛ ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنةِ قول: ((الرسول يف
َوَرِضيُتْم بِالزَّرِْع، َوتـَرَْكُتُم اجلَِْهاَد ِيفِ َسِبيِل يعين: التهيتم بوسائل الدنيا وكسب املال، كذلك: ((
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)) هاي اليهود احتلوا البالد زُِعُه َعْنُكمْ َال يـَنْ  ِهللا؛ َسلََّط اهللَُّ َعَلْيُكْم ُذالًّ 
  )).َال يـَْنزُِعُه َعْنُكْم َحىتَّ تـَْرِجُعوا ِإَىل ِديِنُكمْ العربية الفلسطينية، ((

ين هو اجلواب السابق: العلم النافع والعمل الدِّ  الرجوع إىل
  الصاحل.

يل الشرعية، وفيما فيما ُيسمُّونه باحل - كما هو اليوم مفهوم-ين جوع إىل الدِّ أما الرُّ 
ة؛ كلها تأخذ ة، وفيما ُيسمُّونه باألناشيد الدينية، والفنون اإلسالميَّ ُيسمُّونه بالبنوك اإلسالميَّ 

  وهي ليس هلا صلة باإلسالم ال من بعيد وال من قريب. وهللا املستعان. ،صبغة إسالميِّة
ولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اهللَُّ َعَمَلُكْم َوَرسُ ﴿فإذن، 

  .7﴾َوالشََّهاَدِة فـَيُـَنبُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 
  وهللا املستعان. غريه.

  جزاك هللا خريًا. السائل:
  وإيَّاك. الشيخ:
  السائل:

  نفسح اجملال لـ
  الشيخ: 
  تفضل.

    
  سائل آخر:

  الكهرباء، فما هو حكم العمل يف شركة الكهرباء؟ هذا السؤال األول.نعمل يف شركة 
  ما هو حكم التعامل بالنسبة لألسهم وأرباحها؟ وجزاك هللا خريًا. والسؤال الثاين:

  الشيخ:
أما العمل يف شركة الكهرباء؛ فيعود إىل نوعية العمل؛ فإن كان نوعية العمل ليس فيه 

  و غري جائز.خمالفة للشرع فهو جائز؛ وإال فه
                                 

 ].105[التوبة:  7

ا حكم العمل يف م -16
شركة كهرباء؟ وما حكم 
التعامل باألسهم البنكيَّة؟ 

)00:51:41.( 
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كان أحد إخواننا طلب أن يُوظَّف يف هذه الشركة، وكما هي العادة املعاملة تطول   مثًال:
نهاية؛ قالوا: بس! هذا الثوب؛ وتطول وارجع اليوم وبكرة واليوم وبكرة، وصلت القضية لل

 :أوالً لدشداشة هذه الزم تقلعها، والزم تتبنطل، تلبس البنطال؛ فصاحبنا أىب؛ وقال: هذا ها
 اذامل :وثانًياأعمل فيه، أن أنا  [أريد] من الناحية العملية ليس له عالقة بالعمل الذي بدي

ى زينة، هل هذا مما  ،رعتفرضون علينا شيًئا خمالًفا للشَّ  وعندكم بنات ونساء متزوجات يف أ
لب العمل يتطلب أنه أنا ألبس بنطال، وهذه النسوة املتربجات عملهن يتط !يتطلبه العمل؟

  أغناه مبا هو خٌري من ذلك. - عزَّ وجلَّ - منهن هذا التربج؟! فأعرض وهللا 
م  أيّ - فهذا العمل  موظف كان رضي بأن خيالف الشرع، ولو بلبس البنطال الذي ُحيجِّ

  العورة، فهذا ال جيوز!
  ة؛ جاز، وإال فال.فإذا خال العمل يف هذه الشركة من خمالفة شرعيَّ 

ة اليت ال ميكن أن جند هلا حًال إال يف ات الربويَّ مجلة العمليَّ  فهذه من أما قضية األسهم
مسنت، حديد، ما شابه ذلك؛ مثَّ إمعمل  - مثالً -األموال وحتول إىل األمر؛ حينما جتمع  لِ أوَّ 

تبدأ هذه األسهم ُتطرح وليس هناك إال يف الدفاتر ويف األذهان؛ فتباع هذه األشياء وُتشرى، 
ا البنو  كألموال اليت ُجتمع توضع يف البنو ذه اوليس هلا عني! مثَّ ه وتعطيهم ما  كوتعمل 

يسمونه بالفائدة؛ هذه التسمية وحدها كافية لبيان املخالفة للشريعة؛ ألن تسمية الربا بفائدة: 
  .- عزَّ وجلَّ -ا تغيري حلكم هللا هذ

- ُوِجَد  التعامل مع الشركات يف حدود هذه األسهم؛ إال إن - أيًضا- ولذلك فال جيوز 
ع أمواهلا يف صناديق يف ودِ شركة حتافظ على أمواهلا يف صناديق خاصة، أو تُ  - وهذا ما ال أعلمه

الرِّبا؛ وال متتد إليها يد  ،ى بـ"صناديق األمانات"؛ أي: توضع األموال هناكسمَّ بعض البنوك تُ 
ركة لشَّ مفتاحني: مفتاح مع موظف البنك، ومفتاح مع موظف ا حبيث أن هذا الصندوق له

، وجاء موظف البنك؛ فتح الصندوق وأخذ ما تأمني الصندوق؛ فإذا أرادت الشركة ماًال جاء
  يشاء. 

ا تقيد  -خاصة أصحاب الشركات- وهذا عملًيا عند التجار  ما بيمشي احلال؛ أل
كما قال   ؛والشرع بال شك يقيد عمل اإلنسان، بينما الذي ال دين له يفعل ما يشاء ،عملهم
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قَاتُِلوا الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َوَال بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوَال ُحيَّرُِموَن َما ﴿ حق أهل الكتاب: تعاىل يف
ذه البنو لِّ مون وال حيُ رِّ إىل آخر اآلية؛ فهؤالء ال حيُ  8﴾َحرََّم اهللَُّ َوَرُسولُهُ  ؛ كلون؛ ولذلك جاؤوا 

فتعاطوا نفس املعامالت اليت يتعطاها الكفار الذين ال  - جهًال بدينهم- مثَّ قلَّدهم املسلمون 
  دين هلم، وهللا املستعان.

  أحد احلاضرين:
  بعد إذنك

  الشيخ:
  تفضل.

    
  السائل:

ثلث األخري من الليل الحديث النزول مع اإلشارة إىل أن  -يا شيخ!-شيخ! لو مسحت 
  يتغري من منطقة إىل منطقة.

  الشيخ:
  على املادة، وما ُيشكل على املادة، ال ُيشكل على خالق املادة!  ئمٌ قا -أخي!- هذا سؤال 

مهما أويت علًما وفطنًة، أنه  : هل ميكن لعاملٍ - دائًما أبًدا- واآلن هذا السؤال أنا أقول 
 نا خيلتكم إيَّاه آنًفا، بيفهم منأموا معي، أو مع ذاك العامل اللي يتكلب اآلنيكون أربعة مخسة 

، وبيعطي جواب هلذا وبيعطي [من هنا] ونه هون وبيفهم من
  جواب، ممكن هذا؟ سؤالك يشبه هذا!

فال يُقاس اخلالق على  - خالق املادة- ألنَّه سؤالك عن اخلالق 
تقول:  املخلوق! وال جتري على اخلالق أحكام املخلوق؛ حىت أنت

يل، كل حلظة يف ثلث ليل، مو بس اللهذا إشكال! صحيح أنه ثلث 
  يع أن نقسم الكرة األرضية أربع أقسام مثًال.أن نستط -يعين- 

ا، كل حلظة فيه طلوع، كل حلظة فيه غروب.  مثل ما بيقولوا بالنسبة لطلوع الشمس وغرو
                                 

 .]29[التوبة:  8

نرجو شرح حديث  -17
- يعين نزول الرَّبِّ - النزول 

مع العلم أن  -سبحانه وتعاىل
ثلث الليل يتغري من منطقة إىل 

 ).00:56:53(منطقة. 
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  صح؟ طيب.
م هذا الكون، وأخربنا بأنه ينزل يف كل ليلة، هو بيعرف يدبر لكن عالم الغيوب، الذي نظَّ 

  هللا!حاله يا مجاعة! فليش آكلني هم أنتم؟ سبحان 
  تفضل.

    
  سائل:

  .. أمور األمور السحرية والصرع
  الشيخ:

  أمور ايش؟
  السائل:

  األمور السحرية.
  الشيخ:

  سحرية.
  السائل:

نعم، والصرع بالطريقة الشرعية اليت وردت باألحاديث؛ فبعض 
ى، فباستخدم معه خيرج من اإلنس؛ مث يعود مرة أخر  -يعين-اجلنِّ 

شريطة بكتب عليها بعض اآليات من سورة يت بأأسلوب الشدة، وب
الصافات، وآية الكرسي، وأحرق هذه الشريطة، وأنا أقرأ  ج، والعشر اآليات األوائل منالربو 

 فيها اآليات؛ فعن جتارب ال يعود الشيطان إىل املريض بعد ذلك.

ض، أقرأ عليه، وأعطيه للمريو أو الزيت  -مثالً - األسلوب، جبيب املياه  -برضه- ومن نفس 
وأسقيه بدون تسمية، يعين حىت ال ُيسمِّي؛ ولكن أثناء حضور الشيطان أو اجلين الذي البس 
الشخص؛ يعين أثناء الشرب، وهو بيشرب بيكون اجلن موجود؛ يعين مبيكونش الشخص نفسه 

  هو اللي بيشرب، بيكون اجلين موجود؛ فما احلكم يف ذلك شيخ؟

ما حكم الرُّقَية بتالوة  -18
رقة مثَّ آياٍت ِمن القرآن مكتوبة يف و 

ُحتَرق؟ وهل جتوز الرُّقية مباء أو زيت 
يُقرأ فيه القرآن مث يشربه املريض؟ 

)00:58:34.( 
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  9الشريط التايل إخوة اإلميان تتمة الكالم يف أبو ليلى:
  

  الشيخ:
ال شك أنَّ احلكم يف هذه الصورة اليت وصفتها هو من األمور اليت تدخل يف عموم قوله 

 ،ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لَّ كَ وَ  ،ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ حمُْ  لَّ كُ   نَّ إِ فَ  ؛ورِ األمُ  اتِ ثَ دَ حمُْ وَ  مْ اكُ يَّ إِ وَ (( :المالة والسَّ عليه الصَّ 
 .))ارِ  النَّ ِيف  ةٍ لَ الَ ضَ  لَّ كَ وَ 

                                 
 .519تابع البقية يف الشريط:  9


